#18
Legea iubirii lui Dumnezeu
S-a raportat că există peste 3500 de legi numai în Statele Unite, totuși Dumnezeu a redus legile
Sale la doar 10. Țesutul moral al societății noastre se destramă repede, pe măsură ce etica
fiecărei situații și corectitudinea politică urcă pe prima treaptă. Am scos rugăciunea din școli și
ne întrebăm de ce copiii împușcă alți copii. L-am îndepărtat pe Hristos din sărbătoarea
Crăciunului și ne întrebăm de ce lăcomia și materialismul sunt în continuă creștere. Am scos
legea lui Dumnezeu din societatea noastră, dar tot ne întrebăm de ce cultura noastră se
prăbușește din cauza perversiunii sexuale și a violenței. În această prelegere vom explora legea
lui Dumnezeu și cum trebuie să ne raportăm la această lege, drept creștini predați Domnului.

1. Cine a scris Cele zece porunci? Exodul 31:18
________________________________________________________________________
2. Ce li se promite celor care respectă poruncile lui Dumnezeu? Psalmii 112: 1-3
________________________________________________________________________
3. Care a fost concluzia regelui Solomon, cel mai înțelept rege care a trăit vreodată?
Ecleziastul 12:13, 14
________________________________________________________________________
Notă: A te “teme” de Dumnezeu înseamnă a-L respecta. Unul din mijloacele prin care îi
arătăm respect lui Dumnezeu este acela de a-i da ascultare.
4. Cum îl descrie Dumnezeu pe regele David? Fapte 13: 21, 22
________________________________________________________________________
5. Care a fost atitudinea lui David față de legea lui Dumnezeu? Psalmi 119: 166-168
________________________________________________________________________
Notă: David îl iubea pe Dumnezeu și asculta de legea Lui. Și Dumnezeu, la rândul Său, la numit pe David “un om după inima Lui”. Ascultarea este importantă pentru Dumnezeu.
6. Ce a spus Pavel despre legea lui Dumnezeu? Romani 7:12
________________________________________________________________________
7. Când Hristos a venit în această lume, a venit pentru a desființa legea? Matei 5: 17-18
________________________________________________________________________

8. Care a fost atitudinea Sa față de cei care au încălcat legea și care i-au învățat și pe alții
să facă același lucru? Versetul 19
________________________________________________________________________
9. Ce a spus Isus despre cei care ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu? Luca 11:28
________________________________________________________________________
10. Ce a spus Isus că trebuie să facem dacă Îl iubim? Ioan 14:15, 21, 23, 24; 15:10
________________________________________________________________________
Notă: Legea nu este o metodă de mântuire, ci mai degrabă, este standardul
comportamentului creștin. Legea arată care este caracterul Dumnezeului nostru.
11. Care este răspunsul unei minți păcătoase la legea lui Dumnezeu? Romani 8: 7
________________________________________________________________________
12. Cum putem să ne supunem legii lui Dumnezeu? Ezechiel 36: 25-27
________________________________________________________________________
Notă: Dacă spiritul lui Dumnezeu trăiește în inimile noastre, atunci dovada se vede în
comportamentul nostru. Răspunsul unei inimi recunoscătoare este predarea zilnică. Când
acest lucru se întâmplă, ascultarea de Dumnezeu este rezultatul natural. Suntem capabili
de a “lăsa lumina noastră să strălucească”, ca martor al puterii lui Dumnezeu de a schimba
vieți.
13. Care va fi răspunsul nostru la legea lui Dumnezeu când vom permite spiritului Său să
ne conducă? Psalmi 119: 20
________________________________________________________________________
14. Cum a rezumat Isus Legea și Profeții? Matei 22: 37-40
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Notă: Primele patru porunci arată dragostea noastră supremă față de Dumnezeu. Ultimele
șase porunci arată dragostea față de aproapele nostru. Când oricare dintre acestea sunt
trecute cu vederea, noi manifestăm lipsă de respect față de Dumnezeu sau față de
aproapele.
15. Cum este arătată dragostea față de Dumnezeu? 1 Ioan 5: 3
________________________________________________________________________
16. Ce iese în evidență la cei care spun că îl iubesc pe Dumnezeu, dar nu ascultă de El? 1
Ioan 2: 3-5
________________________________________________________________________

17. Cum este descris poporul lui Dumnezeu în timpul ultimelor zile? Apocalipsa 12:17;
14:12
________________________________________________________________________
18. I-a îndemnat Isus pe cei credincioși Lui să-i învețe pe oameni să asculte de tot ce ne-a
poruncit El? Matei 28:20
________________________________________________________________________

Concluzie: Lucrarea Duhului Sfânt în viețile noastre încearcă mereu să ne
modeleze din ce în ce mai mult după chipul lui Hristos. Când Spiritul Sfânt
trăiește în noi, viața Lui ne transformă și ne dă noi dorințe și pasiuni.
Din moment ce toate Cele Zece Porunci întruchipează însăși caracterul lui
Dumnezeu, atunci viețile noastre vor reflecta acest lucru. De fapt, Legea lui
Dumnezeu poate fi privită drept Zece Promisiuni. Având Duhul lui
Dumnezeu în voi, nu vă veți mai dori alți dumnezei și nu veți mai vrea să-i
greșiți aproapelui. Dragostea lui Dumnezeu va lucra și va curge prin voi.

Răspunsuri cheie pentru lecția #18
Î. 1 – Dumnezeu
Î. 2 – Va fi binecuvântat
Î. 3 – Să te temi, să îl respecți pe Dumnezeu și să păzești poruncile Lui
Î. 4 – “Un om după inima Mea”
Î. 5 – El a iubit și a păzit poruncile lui Dumenzeu
Î. 6 – Legea este sfântă
Î. 7 – Nu
Î. 8 – Ei vor fi numiți “cei mai mici” în Împărăția lui Dumnezeu
Î. 9 – Ei sunt binecuvântați
Î. 10 – Să păzim poruncile Lui
Î. 11 – Mintea păcătoasă nu se supune Legii lui Dumnezeu
Î. 12 – Punând Duhul Său în noi, Dumnezeu ne va schimba inima

Î. 13 – Vom fi umpluți de dorința de a păstra Legea lui Dumnezeu
Î. 14 – Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți
Î. 15 – Prin ascultarea de poruncile Sale
Î. 16 – Sunt niște mincinoși și adevărul nu este în ei
Î .17 – Ei păzesc poruncile lui Dumnezeu
Î. 18 – Da

